
Zápis č. 7/2011

z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 26.10.2011 v budově radnice
v Jimramově.

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,
Kalášek Pavel, Ing. Kutal Vít, Matýsek Miroslav, Pachovská Dana, Ing. Petr Jan,
Procházka Libor, Ing. Šikula Pavel, Šikulová Věra, Tušla Josef, Vojta Petr (14)

1. Schválení programu jednání
l.Schválení programu jednání
2.Volba ověřovatelů zápisu
3.Projednání a zařazení akcí do Programu regenerace MPZ na rok 2012
4.Projednání dílčí kontroly hospodaření Městyse Jimramov za rok 2011
5.Rozpočtové opatření č. 412011
6.0dprodej rozmetadla
7.Smlouva č. 4410-293/001111 o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
8. Projednání darovací smlouvy týkající se dešťové kanalizace
9. Informace o "Kanalizaci a ČOV aglomerace Jimramov"
1O.Smlouva o bezúplatném převodu do majetku Městyse Jirnramov- turistické
informační tabule
11.Různé 14-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli žvoleni Mgr. Jaroslava Bartošová a Ing. Vít Kutal.

12-0-2
Na jednání se dostavil Mgr. Petr Chládek.

3. Projednání a zařazení akcí do Programu regenerace MPZ
na rok 2012
Zastupitelé rozhodli požádat o dotaci z Ministerstva kultury a zařadit do Programu
regenerace MPZ na rok 2012 tyto akce:

Jirnramov, Náměstí Jana Karafiáta 29 (bývalá klášterní škola), -obnova fasády,
nátěry oken a dveří, jejich opravy, rekonstrukce klempířských prvků, celkové
náklady 678.550,-Kč bez DPH. Akci plánuje realizovat rodina Belcredi.

Jirnramov Náměstí Jana Karafiáta 39 (budova radnice), oprava štítu budovy
radnice směrem od drogerie celkové náklady 278.088,-Kč včetně DPH. Akci
plánuje realizovat Městys Jirnramov.

Jimramov, Náměstí Jana Karafiáta 39,(budova radnice) restaurátorské práce na
kamenných prvcích pavlače, celkové náklady 490.000,-Kč včetně DPH. Akci
plánuje realizovat Městys Jimramov.



Socha Jana Nepomuckého před budovou Horní školy v Jimramově, restaurátorské
práce, celkové náklady 152.000,-Kč včetně DPH. Akci plánuje realizovat Městys
Jimramov. 15-0-0

4. Projednání dílčí kontroly hospodaření Městyse Jimramov
za rok 2011
Zastupitelé projednali zápis z dílčího přezkoumání hospodařeni Městyse Jimramov za
rok 2011 (1.1.2011-31.8.2011).
Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Jimramov byly zjištěny následující
chyby a edostatky:

Městys v některých případech neuskutečňoval své fin. hospodaření v souladu se
schváleným a upravovaným rozpočtem a dosažená skutečnost se od přijatého
rozpočtu v některých případech lišila. K tomuto bodu bylo přijato následující
nápravné opatření: Zastupitelstvo se bude zabývat kontrolou rozpočtu čtvrtletně a
řešit případné neshody.
Měsíční odměny starosty a místostarosty městyse byly zaokrouhleny na celé
deseti koruny nahoru, tak jak bylo požadováno v roce 2010. V letošním roce se
měsíční odměny již nezaokrouhlují. Nápravné opatření: Byl podán požadavek na
mzdovou účtárnu, aby tato nesrovnalost byla v nejbližším výplatním termínu
odstraněna.

Při přezkoumání hospodařeni za předcházející období nebyly zjištěny chyby a
nedostatky. 15-0-0

5. Rozpočtové opatření č. 4/2011
ZM projednalo a schválilo rozpočtové opatřeni č. 4/2011, které je přílohou Č. 1 tohoto
zápisu. 15-0-0

6. Odprodej rozmetadla
ZM rozhodlo o odprodeji rozmetadla za traktor (dvoukolové, pásové rozmetadlo
průmyslových hnojiv) Obci Věcov za cenu 10.000,-Kč. Rozmetadlo je u nás
dlouhodobě nevyužité a do budoucna se nepředpokládá jeho využití.

15-0-0

7. Smlouva č. 4410-293/001111 o zřízení práva odpovídající věcnému
břemenu
Zastupitelstvo Městyse Jirnrarnov projednalo Smlouvu Č. 4410-293/00/11 o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městysem Jirnramov a E.ON Distribuce
a.s. zastoupené E.ON Česká republika s.r.o. Firma E.ON je vlastníkem a
provozovatelem zařízení distribuční soustavy - stavby realizované pod názvem
"Ubušín - přípojka NN, Boháčová". Městys Jirnramov formou věcného břemene
zřizuje právo umožňující využití zatížené nemovitosti p.č. 681/3 v k.ú. Ubušín pro
účely zřízeni a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění
nového zemního kabelového vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za



jednorázovou úplatu v celkové výši 1000,-Kč bez DPH. ZM rozhodlo o podpisu
smlouvy. 15-0-0

8. Projednání darovací smlouvy týkající se dešt'ové kanalizace v k.ú.
Ubušín
Zastupitelé projednali návrh darovací smlouvy týkající se dešťové kanalizace, která
se nachází na pozemcích p.č. 4511,45/2,36417,668/1,681/9 v k.ú. Ubušín v celkové
pořizovací hodnotě nákladů 148.000,-Kč bez DPH. ZM rozhodlo o uzavření darovací
smlouvy s firmou Lomond S.LO. Havlíčkova Borová a bezúplatně převést dešťovou
kanalizaci do majetku Městyse Jirnramov. 15-0-0

9. Informace o "Kanalizaci a ČOV aglomerace Jimramov"
Zastupitelé byli seznámeni se získáním dotace z Ministerstva zemědělství ve výši
65 % na akci "Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov". Tato částka je nedostačující
a bude požádáno o navýšení příspěvku.
Celkové náklady na realizaci činí 46.752.459,-Kč bez DPH. Náklady na DPH budou
městysu vráceny.

lO.Smlouva O bezúplatném převodu do majetku Městyse Jimramov-
turistické informační tabule
Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o bezúplatném převodu turistických
informačních tabulí z majetku Obce Oldřiš do majetku Městyse Jimramov. Pořizovací
cena převáděného majetku činí 16.936,50 Kč. ZM rozhodlo o podpisu této smlouvy.

15-0-0
11. Různé:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02/2008
Zastupitelé projednali Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02/2008 týkající se
zhotovení změny č. 1 Územního plánu obce Jirnramov. Ing. arch. Košt'álová žádá
formou Dodatku ke smlouvě o uhrazení částky 24.000,-Kč z důvodu zvýšených
nákladů na provedení změny č. 1 v Územním plánu obce Jirnramov. Zastupitelé
s navrženou částkou 24.000,-Kč nesouhlasí a odsouhlasili úhradu nákladů ve výši Yí
požadované částky. 11-0-4

žádost jimramovské mládeže o klubovnu
Zastupitelé na základě žádosti jimramovské mládeže o klubovnu rozhodli poskytnout
od 4.11.2011 na zkušební dobu místnost v sokolovně, která byla v minulosti
využívána jako ubytovací pokoj.

Projednání odvodu povrchových vod
Dne 25.10.2011 se uskutečnilo jednání ohledně problémů s přívalovými dešti v oblasti
Horka. Ze zápisu z jednáni vyplynul pro Městys Jirnramov úkol prověřit možnost
získání dotací na protipovodňové úpravy v této oblasti.



-Dozvuky v tělocvičně školy
Městys Jimramov obdržel dopis z Krajské hygienické stanice s informací o nutnosti
řešit dozvuky v tělocvičně školy. V minulosti byla udělena výjimka, jejíž platnost již
vypršela. Budou prověřeny současné platné předpisy týkající se této problematiky.

DPS- kvalifikovaný pracovník
Dle současných předpisů je nutné pro provoz pečovatelské služby zaměstnat osobu
s vysokoškolským vzděláním v oboru sociálně právním. Pro splněni předpisu
postačuje tohoto člověka zaměstnat na 1/10 úvazku. Současni zaměstnanci obce tuto
kvalifikaci nemají.

Zapsala: /1lm<1 ~~ /' Starosta: /4tft
Dne: f'~ 1"0. ['0"/ Místostarosta:

Ověřovatelé:



Příloha č. 1k Zápisu č. 7/2011 - jednání zastupitelstva dne 26.10.2011

PŘíJMY:

334-sdělovací prostředky navýšit o:
13349-2111 I-'-zp-ra-v-od-a-j'------.....,1r--"--2-00---,0 1

374-ochrana přírody a krajiny
13745-2111 Izeleň příjem-dřevo 73981

1112 daň z př.FO podáv.daň.př. -590000
1121 daň z př.PO 500000
1122 daň z př.PO za obec 208430
1343 popl.z veř.prostranství 4000
1345 poplatek z ubyt.kapacity 10000

4116-13234 dotace z prac.úřadu - ESF 160000
4116-13101 dotace z prac.úřadu 56240

dotace - sekání trávy 6090
364158

VÝDAJE:

10U-lesní hospodářství navýšit o:
5156 PHM 20000
5169 služby 50000
5171 údržba 10000

004-2142-pokoje
5137 drobný dlouh.majetek 23000
5139 spotřební materiál 13000
5169 služby 8000

12221-5193 Idopravní obslužnost 500001

3639-komunální služby
I 51371-d-ro-b-n-ý....:.d-lo-u-h-.m-a-j-et-e-k---r---2-00-0--,01

3745-zeleň
13101-5011 mzdy-veř.prosp.práce 48036
13234-5011 mzdy-veř.prosp.práce-ESF 158183
13101-5031 mzdy-veř.prosp.práce 6032
13234-5031 mzdy-veř.prosp.práce-ESF 31547
13101-5032 mzdy-veř.prosp.práce 2172
13234-5032 mzdy-veř.prosp.práce-ESF 11356

Příjmy:
Výdaje

364158
-404007
-39849

15512-5171 lochrana obyvatelstva Rezerva:
v tis. Kč

1703,4405
-39,849

16399-5362 1DPH-nadměrný odpočet 1663,5915-49936
404007


